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1. Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у формуванні у 

здобувачів вищої освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних 

знань у сфері ділової української мови: на основі теоретичних досліджень про 

особливості функціонування української мови в діловій, науковій та виробничо-

професійній сфері сформувати вміння, які дозволять грамотно складати, 

редагувати й перекладати професійні тексти, виробити навички володіння 

усною і писемною формами ділового мовлення з метою реалізації своїх фахових 

завдань.  

 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері ділової української мови; формуванні вмінь та навичок: 

використання та дотримання мовленнєвих функцій, мовного законодавства та 

мовної політики в Україні, ділового стилю в системі сучасної української 

літературної мови, нормативних аспектів наукового мовлення, ідентифікації 

особливостей ділового листування, лексикографічної компетенції як показника 

мовної культури, комунікативних ознак культури мовлення та мовного етикету, 

застосування принципів та рекомендацій написання автобіографії, резюме, 

заяви, протоколу, витягу з протоколу, характеристики, довідки, доручення, 

службової записки, правил бібліографічного опису, аналізу форм колективного 

обговорення професійних проблем, форм та видів перекладу, властивостей і 

структурно-смислових компонентів наукових текстів різних жанрів, оцінювання 

культури читання наукового тексту, електронної презентації наукового виступу, 

виступу з науковою доповіддю, дослідження мовно-стилістичних засобів під 

час оформлення ділової документації. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 норм сучасної літературної мови; 

 мовних засобів, які використовуються у професійному спілкуванні;  

 мовностильових особливостей текстів фахового спрямування; 

 лексики й термінології професійного мовлення;  

 особливостей творення і вживання професійних термінів;  



 вимог до культури усного і писемного професійного мовлення;  

 специфіки укладання ділової документації. 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички правильно використовувати мовні засоби у професійній 

діяльності;  

 користуватися на практиці законами і правилами усного професійного 

спілкування;  

 диференціювати норми літературної мови та реалізувати їх в усному і 

писемному мовленні;  

 стилістично правильно висловлювати власну думку;  

 виокремлювати, відтворювати, редагувати тексти наукового, офіційно-

ділового, публіцистичного, епістолярного стилів;  

 орієнтуватися в терміносистемі свого фаху;  

 користуватися різними видами словників, довідковою літературою з 

культури мови;  

 укладати різні типи документів;  

 збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема1. Поняття про мову та її функції. Мовне законодавство та мовна політика 

в Україні. 

Тема 2. Функціональні стилі української мови. 

Тема 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.  

Тема 4. Автобіографія. Правопис та відмінювання прізвищ, імен, по батькові 

Тема 5. Резюме. Правопис слів іншомовного походження. 

Тема 6. Заява. Види заяв. Граматичні форми родового та давального відмінків 

іменників. 

Тема 7. Протокол. Витяг з протоколу. М’який знак та апостроф у словах 

слов’янського походження. 

Тема8. Характеристика. Подвоєння приголосних у словах слов’янського 

походження. 

Тема 9. Довідка. Доручення. Службова записка. 

Тема 10. Комунікативні ознаки культури мовлення. Мовний етикет. 

Тема 11. Форми колективного обговорення професійних проблем.   

Тема 12. Ділове листування.Класифікація листів та їх оформлення. 

Тема 13. Місце наукового стилю в системі сучасної української літературної 

мови. Термін як основна одиниця наукової мови. 

Тема 14. Нормативні аспекти наукового мовлення. 

Тема 15. Форми та види перекладу. Особливості науково-технічного перекладу. 

Тема16. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури. 



Тема 17. Властивості і структурно-смислові компоненти наукових текстів 

різних жанрів. 

Тема 18. Виступ з науковою доповіддю. Курсовий та бакалаврський проекти 

Тема 19. Правила бібліографічного опису. 

Тема 20. Культура читання наукового тексту. Мовна особистість доповідача. 

Тема 21. Електронна презентація наукового виступу. 
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